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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 

 محاضرة: انحالل امبراطوريت في الشرق األوسط 

 
دعج دائشة اٌخاسَخ واِثاس فٍ اٌداِعت اُِْشوُت فٍ بُشوث إًٌ ِحاضشة باالٔىٍُزَت ٌٍذوخىس حضٓ 

:  طىاسيء حاسَخُت فٍ  9191-9191ق اْوصط، وُاٌٍ بعٕىاْ: " أحالي أِبشاطىسَت فٍ اٌشش

أٍَىي اٌداسٌ فٍ لاعت  91ِىاخهت ثىابج حأسَخُت" ورٌه عٕذ اٌضادصت وإٌصف ِٓ ِضاء اٌخُّش 

 ِحاضشاث ِبًٕ وصج هىي.

واٌذوخىس وُاٌٍ هى أصخار اٌخاسَخ فٍ خاِعت واٌُفىسُٔا صاْ دَُغى فٍ اٌىالَاث اٌّخحذة وهى خبُش فٍ 

 ٌحمبت اٌعثّأُت. ولذ دسس فٍ خاِعت هاسفاسد.حاسَخ ٔهاَاث ا

 

 

 حوار: احتماالث السالم في منطقت مضطربت 
 

بّٕاصبت اٌُىَ اٌعاٌٍّ ٌٍضالَ، دعج دائشة اٌعٍىَ اٌضُاصُت واالداسة اٌعاِت، وِشوز اٌذساصاث اٌعشبُت 

ُِْشوُت فٍ واٌششق أوصطُت، وِعهذ عصاَ فاسس ٌٍضُاصاث اٌعاِت واٌشؤوْ اٌذوٌُت، فٍ اٌداِعت ا

بُشوث، وبعثت االححاد اْوسوبٍ فٍ ٌبٕاْ إًٌ حٍمت حىاس بعٕىاْ: "احخّاالث اٌضالَ فٍ ِٕطمت 

أٍَىي اٌداسٌ فٍ لاعت ِحاضشاث اٌّعهذ.  91ِضطشبت" ورٌه عٕذ اٌعاششة ِٓ صباذ اٌدّعت 

، ِذَش وَشاسن فٍ اٌحىاس صفُشة االححاد اْوسوبٍ فٍ ٌبٕاْ أٔدٍُٕا اَخهىسصج؛ وساٍِ خىسٌ

بىي شاٍِ، ِذَش بُش البز )اٌفشَك اٌٍبٕأٍ ٌخحىًَ إٌزاعاث(؛  –ِعهذ فاسس فٍ اٌداِعت؛ وخاْ 

 وهىِش ِافشوِاحُش، صفُش لبشص فٍ ٌبٕاْ.

وصُخّحىس اٌحىاس حىي اٌىضع فٍ ٌبٕاْ ووُفُت لُاَ العبُٓ خاسخُُٓ بذعُ اٌدهىد إلسصاء 

 االصخمشاس، وِحذودَت هزا اٌذوس.

 

  هندست العمارةمحاضرة عن 
 

دعا بشٔاِح أُٔش اٌّمذصٍ ٌّداب إًٌ ِحاضشة بعٕىاْ: "هٕذصت ُأخشي ٌٍعّاسة: ّٔىرج ِضخذاَ"، 

أٍَىي  99حٍمُها اٌبشوفضىسة صًٍّ صّش دٍِىخٍ، ورٌه عٕذ اٌخاِضت وإٌصف ِٓ ِضاء االثُٕٓ 

 ، خٍف ِشصذ ٌٍ اٌمذَُ.13اٌداسٌ، فٍ اٌّبًٕ 



وصخشّوز اٌّحاضشة عًٍ اٌفىش االبذاعٍ فٍ اٌعّاسة االصالُِت واٌعاِت فٍ بٍذاث وِذْ ٔائُت  

 وِماسبت اٌّهٕذس اٌّصشٌ اٌّشهىس حضٓ فخحٍ الصخعّاي اٌطُٓ فٍ اٌبٕاء.

واٌبشوفضىسة دٍِىخٍ هٍ أصخارة وشصٍ اٌّعٍُ ِحّذ عىض بٓ الدْ فٍ اٌهٕذصت اٌّعّاسَت فٍ 

 ُشوث. ولذ عٍّّج صابمًا فٍ  اٌّعهذ اٌٍّىٍ فٍ ٌٕذْ وٌها ِؤٌفاث عذَذة.اٌداِعت اُِْشوُت فٍ ب

 
  

  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً
  ة بحثٍة جدزٌسٍة،خبهع   ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8500   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  700  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Director of News and Information, ma110@aub.edu.lb, 01-75 
96 85 

 
 

Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 

 

mailto:ma110@aub.edu.lb
http://www.aub.edu.lb/
http://www.facebook.com/aub.edu.lb
http://twitter.com/AUB_Lebanon

